TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2022
ATA Nº 001/2022
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na
sala de reuniões do setor de licitações da Secretaria Municipal de Administração, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 503/2021, para analisar e julgar os
documentos dos envelopes nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e nº 2 (PROPOSTA
FINANCEIRA), referentes ao Edital de Tomada de Preço nº051/2022, tendo por objeto a
Contratação de pessoa jurídica especializada de empreitada global (material e mão de obra)
para a execução de serviços destinados a reforma do prédio na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Localizado na Avenida Flores da Cunha, nº 4400, Bairro São Francisco II,
neste município, constantes neste edital, demais exigências, seus anexos e memorial descritivo. O
Presidente da Comissão Permanente de Licitações deu início ao certame pontualmente às quatorze
horas, em conformidade ao Edital. A empresa que apresentou envelopes para participar deste
certame foi: VIEIRA & SOUZA – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - ME –
CNPJ:45.264.585/0001-95, a mesma sem representante durante a sessão. Passamos à abertura do
envelope nº 01 (habilitação). Todos os presentes conferiram e rubricaram os documentos. A
empresa se declarou beneficiária da LC nº 123/2006 e suas alterações. O Presidente da CPL fez
uma diligência ao Departamento de Engenharia do Município para análise do atestado Técnico
apresentado pela empresa, em conformidade com o subitem 5.6.3 do edital . O Departamento de
Engenharia emitiu Parecer favorável e acatado por esta comissão referente aos atestados
apresentados pela empresa. Não houve apontamentos por parte da Comissão referente à
documentação de habilitação, sendo assim passamos para abertura do envelope nº 2 (Proposta
Financeira). A empresa VIEIRA & SOUZA – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - ME –
CNPJ:45.264.585/0001-95 apresentou como valor cotado global a quantia de R$ 209.898,72
(Duzentos e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), para o LOTE
01 e a quantia de R$ 41.677,50 (Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta
Centavos), para o LOTE 02, Totalizando a quantia de R$ 251.576,22 (Duzentos e Cinquenta e Um
Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos), sendo destinados ao material o
valor de R$ 198.745,21 (Cento e Noventa e Oito mil, Setecentos e Quarenta e Cinco reais e Vinte e
Um Centavos) e à mão de obra o valor de R$ 52.831,01 (Cinquenta e Dois mil, Oitocentos e Trinta e
Um Reais e Um Centavo). Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações declara a empresa
VIEIRA & SOUZA – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - ME – CNPJ:45.264.585/0001-95,
vencedora deste certame, e sugere a adjudicação da mesma por apresentar o menor valor global.

Conforme contato com representante da empresa, a mesma expressou seu desejo de renunciar ao
prazo recursal, enviando documento comprobatório, e anexado a este processo. A sessão encerrouse às 15h e 22min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Milene Wagner, que a
lavrei e que segue assinada, juntamente com os demais membros da Comissão Permanente de
Licitações.
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